


 
                              

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رْسُ   َُُّالدَّ ُلُ اْْلَو
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 :عد، وبومن اهتدى بهداه ،وأصحابه ،وىلع آهل ،والصالة والسالم ىلع رسول اهلل نبينا حممد ،احلمد هلل

ف نُعرو، كيفية دراسة املتون الفقهية، ووبعض آداب طلب العلم ،بمقدمة تتعلق باملذهبداية ابلقبل نقدم 

 .نبيلويت يف املذهب احلللشيخ منصور ابله ((عمدة الطالب))هو  الكتاببما أن  باملذهب احلنبيل

 :املراد باملذهب

 يه الطريقة أو املعتقد اذلي يُذهب إيله.  اللغة:يف

ومات قائالا به،   مذهب اإلنسان ما قاهل :بقوهل  يف أصوهل  (763  )ت:    ابن ُمفِلحفه عر   :ويف االصطالح

 جرى جمراه من تنبيٍه أو غريه.أو 

وتلقاها انلاس   ،اليت انترشت يف األمة اإلسالمية  ،عة املشهورةبرومذهب احلنابلة من مذاهب أهل اإلسالم األ

 ثم تالميذه من بعده. ،ىلع إمامه أولا املذهب تأسس قد بالقبول جيالا بعد جيل، و

اكن يُسأهلا اإلمام  مسائلن املذهب عن طريق وتكو  ، (242 )ت: اإلمام أمحد بن حنبل  :فإمامه هو

 .ثم صيغت يف املتون الفقهية وانترشت آرائه    ،العلماء  هاتناقلحىت    ،يُجيب عليها، ثم تقيدف    أمحد

:  ويكره ذلك، قال ابن القيم ؛وفتواه ،نىه الطالب عن أن يكتبوا أقواهلي   واكن اإلمام أمحد 

لوال : ينللميموومرة قال " ، " ُطوىب لَِمْن أْْخََل اهلل ذكره :واكن يقول" ، " ويشتد عليه جًدا ،ويكره أن يُكتب الكمه" 

   :  قال ابن القيمو، " واحلديث أحب إلي  ،لشديد ، وإنه لعي مسائله :؛ أياحلياء منك ما تركتك تكتبها

وُرويت  ،علينا بأكرثها فلم يفوتنا منها إال القليل  وَمني اهلل ،ا أكرث من ثالثني سفرً مه وفتواه ُكتِب من الك" 

 ." ماًما وقدوةً ألهل السنة ىلع اختالف طبقاتهم فصارت إن  رقرنًا بعد قث بها وُحِد   ،ومسائله ،فتاويه
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أمحد، وُحِفظت، فقل أن اإلمام    :فُنِقلت ألفاظه؛ أيإىل حسن قصده    نظر اهلل  " :    وقال ابن اجلوزي  

وربما ُعِدمت يف تلك املسألة نصوص الفقهاء اذلين صنفوا  ،تقع مسألٌة إال وهل فيها نٌص من الفروع واألصول

 ." ومجعوا 

 حت، حىت استوى املذهب ىلع سوقه.نُِق  ت وثم تطورت وُكتب  ،عن طريق األسئلة  هكذا تكونت نواة املذهب

 والعلماء يُقسمون احلنابلة إىل ثالثة طبقات: 

 .طبقة املتقدمني •

 .وطبقة املتوسطني •

 .وطبقة املتأخرين •

 .(403 ت:)  إىل وفاة ابن حامد احلنبيل تبدأ من اإلمام أمحد  :املتقدمنيطبقة 

 .(884 )ت:  ابن مفلح وفاة إىل (458 )ت: من القايض أيب يعىل  تبدأ :طبقة املتوسطني

واذلي أسس طبقة املتأخرين هو اإلمام العالِم عالء ادلين   إىل يومنا هذا،  885  سنة  منتبدأ   :طبقة املتأخرين

، صححه ونقحه  امسار انلاس ىلع و ،فأسس مذهب املتأخرين (885)ت:   املرداوي الصاليح

لفت الكتب ىلع تص
ُ
 حيحه.وأ

 بن انل جاراواإلمام ، (968 )ت: ((زاد الُمستقنع))اإلمام احلجاوي صاحب  :وهما ؛ثم أىت بعد املرداوي اعمِلان

الكتب خرجت وعنهما  ،منواهلماوسار انلاس إىل ايلوم ىلع  ،عليهمافألفوا كتابني أصبح الُمعتمد ، (972 )ت:

  :يه، وسةماملخترصة اخل

 .عمدة الطالب .1

 .ديلل الطالب .2
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 .ياكيف املبتد .3

 .أخرص املخترصات .4

 . فيه ىلع تصحيحات املرداوي  سارلكن  ؛قِنعهو اختصار للمُ  زاد الُمستقنع. .5

من   هو، و((اتلنقيح وزياداتواملقنع ع مج منتىه اإلرادات يف))كتاب  (972 )ت: انلجار  وألف ابن

أكرب  وهو، ((لطالب النتفاعاإلقناع ))كتابه الكبري   ألفوكذلك ، إىل ايلوم  الكتب املعتمدة عند احلنابلة

ا بمرتني تقريباا ((اإلراداتمنتىه ))من   اليت ل ختطر ىلع ابلال.، وذكر فيه من املسائل الكثرية جدا

 ء  اهالفقإن  ف  ،واطالعهم  مهبسبب عدم حبثوهذا  ؛  الفقهاء أغفلوا بعض املسائل  أنبعض انلاس  يظن  وقد  

 .شيئاا من املسائل - يف الغالب - لم يهملوا 

ا الكتابني  (1051 )ت: الشيخ منصور ابلهويت  رشحثم  ا كبريا ا  رشحا  ،ودقق ،ا املذهبمفيه حررنفيسا

رشح منتىه ))اآلخر وهو    الرشحألف    موته بسنتنيثم قبل    ،((اإلقناعكشاف القناع عن  ))  :الرشح األولف  :وصحح

 .((راداتاإل

اليت  من الرشوح العظيمة هماو، -يف الغالب-يلهما القضاة يف املحاكم إ يرجعابان هما الذلان الكت وهذان

 .ألن املذهب لكه مذكور فيهما ،ل يستغين عنها طالب العلم احلنبيل

ِل  ثم 
ُ
 (( اإلقناع))تسري ىلع ما يف بني منت خمترص ورشح، ولكها ا كتابا  نوأربع -تقريباا-ف يف هذه الطبقة أ

 الشيخ منصوركذلك ألف وحريرات اليشء الكثري، اتلمن احلوايش و هذه الكتب حلقو، ورشحيهما ((املنتىه))و

وهو من الكتب املعتمدة اليت اهتم بها  ،كما سيأيت يف ترمجته ((الروض الُمربِع)) كتابه (1051 )ت: ابلهويت 

 العلماء املتأخرون.
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 لطالب العلموآداب تنبيهات 

ألن ؛ يف طلبه للعلم البد أن ُُيلص اإلنسان نيته من أول خطوة ُيطوهاف. هلل  يةنلاإخالص  األول:

 ،ِلص،وُُي يجدد اإلنسان نيتهف، «بانلِّي اِت وإنيما للكِّ امرئ  ما نوى إنيما األعماُل »قال:  الرسول 

 وتبليغه للناس. ،وللعمل به،  يتعلمه هلل ه وينوي أن

العمل، وعلم الفقه هو من العلوم العملية اليت ؛ ويه لعلمحيرص ىلع ثمرة ا نأينبيغ لطالب العلم  اثلاين:

 :كثرية أحاكم عند دراسته مر عليك تس وفيها عمل اجلوارح، 

 .، والصيام، واحلجوالزاكة، صالة اجلماعة؛ كمنها الواجباتف

والصدقات،  ،لك شهر نموصيام ثالثة أيام  ،قيام الليل، وصالة الوتر، والسنن الرواتب :مثل ؛ندوباتاملو

 ،، وتسهل عليهعليهاحىت يتعود    ؛والعمرة واحلج انلافلة، فهذه ينبيغ أن حيرص عليها طالب العلم من أول حياته

ال بد لإلنسان ، فإذا كرب وهو خايل من العبادات  ىلع العبادةل يستطيع أن يواظب ألن اإلنسان  ؛اهيلع رمتسيو

 .اأن يقهر نفسه ىلع املحافظة عليه

 .ملباحاينبيغ أن حتذر من املحرم، وتأيت ف، ائزةاجلوعقود حمرمة، ال ؛عقود يف ابليوعومنها ال

األحاكم من يعرتيها ما و، الوصاياوكذا  .واهلبات وأحاكم هذه األبواب ،األوقافو ،كتاب اتلرباعتومنها 

 اخلمسة.

الكثري ، اذلي جيهله  كتاب انلفقات  وكذا،  ددالعوواللعان، واإليالء،  ،  لظهاروا الطالق،  و،  أحاكم انلاكح  اومنه

 إيله.مع أن انلاس حمتاجون  من الطالب

لو احلق  القايض؟ ما  فيها  لو حصلت جناية من أحد انلاس ىلع اآلخر، كيف يقيض  فكتاب اجلنايات،    ثم يأيت

 احلق اذلي يلزمك إذا اعتديت ىلع أحد؟ما  ؟القايض فيهالم يقض 
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حد قُطاع الطريق، و  حد الرشب،وحد الرسقة،  وحد الزىن،  ك؛  ثم احلدود،  ياتدلابعد ذلك كتاب  عليك  سيمر  و

 .حد الردةو

ا، ومسائله كثرية، ومتشعبة، ومتفرعة.، األيمان كتاب ، ثمثم سيأيت كتاب األطعمة  وهو كتاب كبري جدا

ا    ثموحكم القضاء،   ،وآداب القايض،  القضاء  ثم سيأتيك كتاب  لقايض.ابكتاب الشهادات وهذا خاص أيضا

ا هذا واإلقرار،  ثم ُيتم الفقهاء كتبهم بكتاب  .حيتاج إيله القايضأيضا

وتفقه يف دين اهلل العلم اإلنسان دولة مرتامية األطراف حيتاج إيلها انلاس، فإذا طلب  أن الفقهفاملقصود 

  ينهم من أعظم األعمال.دانلاس  تعليمو ،انلاس يفيد فإنه سوف 

 اهل من أمرين، وهما:م أل ُيلو حلعينبيغ لطالب ال :اثلالث

 العلماء واملشائخ. مالزمة .1

 مصاحبة طالب العلم. .2

ها أن ى يف هذا الزمن زهد كثري من طالب العلم يف حضور ادلروس بدعووادلروس العلمية، رق وأل يفا 

ا  هذا عذر، ودلرس لمسجلة، وأن اإلنسان يف بيته يستمع  ، أما يخاشدروس ومليس عنده  ، وصحيح ملن اكن بعيدا

ومع طالب  ،ألن اجللوس يف املسجد مع املالئكة ؛ويستطيع أن حيرض فهذا حمروم يف احلقيقة امن اكن قريبا 

ا ُيتلف عن الفضل اذلي سيكون يف بيتك لوحدك. وذكر اهلل  ،العلم  فيه فضل كبري جدا

 : كثرية، ومنها فوائد مالزمة األشياخو

ۡن حمس :قال تعاىلأن هذه طريقة السلف الصالح،  • ُ ؛ حمتحمت اآلية حمتجحس حجسانلَّۡمل ىجس٦َحِكيٍم َعلِيٍم ِإَونََّك ََلُلََّقَّ ٱلُۡقۡرَءاَن ِمن َّلَّ

 .ل يُسمع فقطو من الشيخ فالعلم يُتلىق
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ا للوقت واجلهد • فيدك معلومات كثرية ت تهمالزمف ؛الشيخ حبث، وقرأ، وسهل لك العلم ألن؛ أن فيها توفريا

خذتها يف ساعة أو يف سنة، ثم تبين تأ فقدذه املسائل يف عرشين سنة ه ثحب قداكن  ن، فإايوفر عليك وقتا و

 وتزداد من العلم الكثري. ،عليها

ا لغرور الطالب • لكما ابتعد الطالب عن ِحلق العلم اعتقد أنه ىلع يشء، فإذا حرض ادلروس   هألن  ؛أن فيها كرسا

 تبني  أنه ليس عنده يشء.والعلمية انكرس الغرور اذلي عنده، 

ل تستطيع ووحتريرات نفيسة ليست يف متناول يدك،    ،، وفوائدالعالم معلوماتعند  ادلرس ترى  ذا حرضت  إف

 كرس لغرور الطالب. ذلك بسهولة، فيف حتصلهاأن 

 كثرية، ومنها: مصاحبة طالب العلم وفوائد 

 .الفراغ اذلي يكون يف غري وقت ادلرس  ءمل •

 واتلوايص باخلري.هلمة، ارفع  •

ليس لك فيقرأ الكتب، ويعلق عليها، ويبحث فيها، به،  أن يرتبط طالب العلم بربنامج خاص لبد: الرابع

 .من اآلداب اليت يغفل عنها الكثري من الطالبوهذا ، عند املشايخيشء 

واإلمام  ،(728 )ت: ولسنا كزمن شيخ اإلسالم  ،ضعف فيه احلفظحنن يف زمن  القلم. كحتري اخلامس:

فال بد أن  أو مع صاحبك ،إذا مرت بك مسألة سواء يف درسك مع الشيخ، ف  امهوغري (256 )ت: ابلخاري 

ا،  يكتبون  العلماء  و،  هاتقيد يف ايلوم، غري اتلقييد   ادرسا   اثنا عرشعنده  و،  43عمره  و  تويف  (676  )ت:  انلووي فدائما

ا يف ايلوم هناليت كتبها ىلع حياته لوجدنا أ صفحاتاللو ُوزعت  اكتب كتبا فقد اذلي يكتبه لوحده،  ا كثرية جدا

 ،يكاد يمر عليه يشء فما أعجوبةاكن  (728 )ت: ابن تيمية ، وهذا يدل ىلع أن القلم ل يقفو، الواحد
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ال بد أن تسود ف كتبه.أو لغز عن طريق شعر إل  ،أو يُسأل يف يشء، أو يمر عليه موقف ،يشء عنأو يُستفىت 

 .الصفحات اليت عندك

، فائدة اتلقييد ((يف املسائل املفيدة العديدة الفواكه)) املشهور يف كتابه (1125 )ت:   منقورابن ذكر و

خلصتها من الكم  ،مهمة موأحاك، وأقوال مجة ،وقواعد عديدة ،فهذه مسائل مفيدة :وبعد" يف بداية كتابه:  قالف

عية األحساء من الشاف  نقل حىت عن علماء يف  -  ومن كتب السادات القدماء، وأجوبة اجلهابذة الفقهاء  ،العلماء

بلي اهلل بالرمحة   (1099)ت:    لشيخ عبداهلل بن حممد بن ذهالناغبلها بعد اإلشارة من شيخنا وقدوتنا ا،  -  وغريهم

لزيادة فائدة، أو تقرير قاعدة، أو إيضاح إشاكل، أو جواب سؤال، أو اطالع ىلع  ؛، وجعل جنة الفردوس مأواه ثراه

ري جملس انظر كيف يكتب حىت يف غ-  مسائل قررها يف جملس ادلرس وغريهو  ،خالف من الكم أئمة األرشاف

ألن الشيخ   ؛الشيخ، وبعضه باملعىن  من يف    :أي"؛  وبعضه باملعىن  ،فأحببت أن أضبط الكمه، بعضه باحلرف ؛  -ادلرس 

، تابة عنهمكلكما سيأيت ينىه أن يُكتب عنه، وهذا طبع واعدة عند كثري من احلنابلة، أنهم ينهون الطالب عن ا

 :(597 )ت:  ثم مثلما قال اجلوزي كما تقدم،عن كتابة أقواهل اكن ينىه  (242 )ت: اإلمام أمحد ف

 ." ملا علم اهلل صدق نيته انترشت أقواهل" 

تذكرة نلفيس وتبرصة ألبناء جنيس  ؛وبعضه باملعىن ،باحلرف بعضه : " (1125)ت:   منقورفيقول ابن  

نتفاع بعدي، وبيان مسائل فيها إشاكل عليه، أو بها ثقل دليه؛ ئلال يتوهم فيها لال اوطلبً ، عن االختالف عندي

 ،سألةهذه املبعض الطالب سهلة، لكن ملا بي نا هل معىن يظنها إن هناك مسائل  :"؛ أي من يظنها واضحة ظاهرة

 أنا اكن اإلنسان يقرأ بدون  ذإ، وآخر عند احلنابلة مثالا   تعارض مسألة أخرى أو أصالا  وأنها واإلشاكل  ،وصورتها
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كما الوقوف ىلع اإلشاكل و، " من ل يستشلك ل يعقل"ل: قيسيقرأ يف كتب كثرية، وفسائل املمعاين صور يعرف 

 العلماء نوع من العلم.قال 

 ؛" ها الساترةبَ جُ اهلل هلا من يكشف عنها حُ   ُض أو يقيِّ   ،ئلال يتوهم فيها من يظنها واضحة ظاهرة: "   قال

 ؛فليحرر  :فيها  مثالا عن اخللوة، يقول  (1097  )ت:    الشيخ عثمان انلجديعن  مسائل كثرية مرت    كاهنأي:  

ا لمهذه مسألة  :أي فهنالك ، (1051 )ت:   الشيخ منصورعن حىت  ،يتضح يل فيها رأي، ومسائل كثرية جدا

ه ويكشف هذا خص يُفتح عليشبلعل اهلل يأيت  و،  جيد هلا حالا   ولممسائل كثرية يكتب العالِم اإلشاكل ويرتكها  

 اإلشاكل.

 ." ومن كتب قر ،من حفظ فر :ويف آداب احلنفية، «قيدوا العلم بالكتابة» حلديث:: "    قال

قلت:   ؛«هل معك حمربة؟»فقلت أعده يل، قال:    ،حبديث  وقال هالل بن يسار: حدثين انليب  

 .«لها إىل يوم القيامةفيها وأه فإن اخلري - املحربة :يعين - ال تفارقها»ما ميع حمربة، قال: 

ا بدينار يلكتب ما سمع يف احلال :يف آدابه (763 )ت:وذكر ابن مفلح   .أن عصام بن يوسف اشرتى قلما

ث سفيان حبديثاكن حيىي بن يمان حي  :(275  )ت:  ويف مسائل أيب داود  ؛رض عند سفيان، ومعه خيط فلكما حد 

 انتىه الكمه. .وحل  عقدةا ا ثا فإذا رجع إىل ابليت كتب حدي ، عقد عقدةا 

 قل احلفظ يف األمة. فقدايلوم أما ما يقوهل الشيخ،  يف األئمة الكبار املتقدمني اذلين حيفظون اهذ

شهاب  -وحفظه  همع ذاكئ (948)ت: بن عطوة فعل الشيخ شهاب ادلين  اوكذ: "  منقور ثم قال ابن 

شيخ  العسكري و،  (910)ت:   العسكري  هللتلميذ عند أمحد بن عبد ا انلجدي ادلين بن عطوة 

-ضم العنيب-  سكري اهلل العُ   أمحد بن عبدال قراءته ىلع شيخه  ح  "   -  لكهم حنابلةو،  (968  )ت:    احلجاوي

 ،بعده أعقلهبالكتابة فكنت  - أمحد بن عبد اهلل الُعسكري  أي: – ولم يأذن ل: " قال ابن عطوة  ،
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، فالشيخ ابن " هكذا فعلت" و :ور ق ابن منيقول ؛ " فعلت اكذوه اكتب بعض الكمه باملعىن  نأفاحتجت 

، -يف شهاب ادلين بن عطوة- ونلا فيه أسوة" شيخه ل يرىض أن يكتب عنده أحد، ، (1099 )ت:  ذهالن

فكنت وقت ...،  وإن اذلي يأيت رٌش منه ،لكن للك زمان  ما يناسبه ؛وأعلم وأنبل ،وأفضلمع أن من ُذكِر أجل 

 ؛فإذا قمت عن املجلس  ؛أسمع منه تقريًرا وحتريًرا  ((اإلقناع))يف    -    ابن ذهالن  -  لشيخ املذكور ا  قراءايت ىلع

 .مجرد أن ينتيه من ادلرس يكتبب : أي"؛ لع بعض الالكم فيما يأيت ىلع مر األيام واألعوام كتبته ئلال خيتلف

؛  !  ((الروض املربع))يتحملون  وهم ل  ؟! ((منتىه اإلرادات))درس يف  يفتح ملاذا ل: بعض الطالبيقول وقد 

سبع جمدلات،   ((رشح املنتىه))اكنوا يقرؤون  فإنهم  سنة تقريباا    ةهؤلء األئمة اذلين قبلنا بمئ  سريلكن من نظر يف  

فقد جاء يف من كبار العلماء، ومفيت ادليار انلجدية  ويسىممن علماء القصيم، ، (1282 )ت:  بطني أباف

ما ييل: " بلغ: قراءةا وحبثاا ومراجعة ىلع شيخنا الشيخ عبداهلل  الرتيكحققها الشيخ عبداهلل  ليتهامش النسخة ا

ا ىلع شيخنا  1256آخر شهر ربيع اآلخر من سنة أبا بطني دامت إفادته يف بن عبدالرمحن  ...، وبلغ قراءة أيضا

  .قريباات اتسنو مخسأي: قرأه مرتني يف خالل  "  1261ثانياا يف شوال سنة املذكور 
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 .فقهية أو غريها، سواًء يف املذهب احلنبيل أو غريهالكيفية دراسة املتون 

 احلفظ.احلرص ىلع   أواًل:

حفظ فمثالا تار املنت اذلي اهتم به علماء أهل الفن، ُيأن و ،يف لك فن ال بد أن حيفظ طالب العلم متنا 

                       ابن تيمية  ، تلميذ شيخ اإلسالم (744 )ت: لبن عبد اهلادي احلنبيل يف انلحو (( الطرفة))

، وأن تقرأهاأن  لكن ل بأس، تمموت ،شيتحُ و ،تحرُش ف رتاشتهاليت و ((جروميةاآل))حفظ رك وت (728 )ت:

 .تطلع عليهوتقرأ يف فنك لك ما ُكِتب فيه، 

 ،والرشح  ر بادلراسةاملشهو  ((زاد املستقنع))ل  مث  ُيدم   لمو  -الطالب  عمدة    –  هذا املنت  حتفظكيف لو أردت أن  

 كتبت عليه قد  يواذل، ((الروض املربع))كتابه  يف هل (1051 )ت:  رشح الشيخ منصور ابلهويته يكفي إذ

عمدة ))ابلهويت كتاب الشيخ منصور بهذا الكتاب، عدم اهتمامهم ومن الغرائب عندنا يف املذهب ، احلوايش

 (( ديلل الطالب))أو  ،((أخرص املخترصات))أو  ،((زاد املستقنع))ترتك ، فال !  واحد فليس هل إل رشح   ((الطالب

زاد ))أكرث مما ُكِتب ىلع  يهُكِتب عل، وقد نبيهات واتلحريرات واملسائلواتل ميلء بالرشوح واحلوايشواألخري 

ا واتلصاقاا يف املذهب مما هو و ((املستقنع أن اذلي  ((زاد املستقنع))ذلي قوى ن الك ؛((زاد املستقنع)) يفأكرث حتريرا

فال ، رشح يوازي رشح الشيخ منصور إىل اآلنهل فلم يوجد  ((ديلل الطالب))أما ، ابلهويترشحه الشيخ منصور 

 .هذه الكتب اثلالثة ك ترت

اكن حيفظ ( 620)ت:  ابن قدامة فذكرت أن احلفظ هو سنة العلماء املتقدمني واملتأخرين، وسبق أن 

إىل   ((املقنع))بعد تأيلف ي: ؛ أالقرن العارش حىتاكن حُيفظ فقد فيه بركة،  ((خمترص اخلريق))، و((اخلريقخمترص ))

، قام انلاس حبفظهوانترش عندنا  ((الُمقنع)) أىت ثم ملا ،اذلي اكن حيفظهو( 909)ت:   ابن عبد اهلادي زمن

 .((اخلريقخمترص)) نسخو
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 لشيخ ابن مفلحاك  ((خمترص اخلريق))و  (620  )ت:    ابن قدامة  لموفق  ل  ((الُمقنع))بعض العلماء اكن حيفظ  و

 (:763 ت)  ا ((املقنع))، وصاحب الفروع  ((الزاد))و، وفيه روايتني ،ء باملسائل العديدةميل كتاب كبري جدا

 . ((املقنع))ثلث  هو نصف أوو، هخمترص

 صاحب (972 )ت: جار ابن انلو، ((املقنع))شيخ املذهب اكن حيفظ  (885)ت:   املرداوي و

 .وغريه ((الُمقنع))اكن حيفظ  ((راداتاإلمنتىه ))

 .غر حجم الكتاب املحفوظ صانظر كيف  ((زاد املستقنع))اكن حيفظ  (1216 )ت: الشيخ ابن فريوز و

 .((ديلل الطالب)) (1376 )ت: ي عبد الرمحن بن سعدالشيخ و

 .((زاد املستقنع))اكن حيفظ  ر السعوديةمفيت ادليا (1389 )ت: الشيخ حممد بن إبراهيم و

 .((زاد املستقنع))اكن حيفظ  (1402 )ت: الشيخ عبد اهلل بن محيد و

 .((زاد املستقنع))اكن حيفظ  (1421 )ت: ابن عثيمني والشيخ 

 . ((زاد املستقنع))اكن حيفظ  (1434 )ت: حيىي  عبدالعزيز الالشيخ شيخنا و

أول  ذهفهملا حفظوا، فأسهل وأقرب طريق للنبوغ والفهم هو احلفظ يف لك فن، هؤلء علماء ما اشتهروا إل ف

 .مرحلة

 .مضامن املسائل رفةمعاحلفظ  ائدومن فو

 : ((عمدة الطالب))  يف  كيلع  رمتس  يتلا ها وأهممن  و  أمثلتها كثرية،و  ،طويلةويه  أمور،  سبعة  بتناول املنت    انًيا:ث

  ىل قسمني:ينقسم إاإلبهام و ،املبهمتبيني أواًل: 

 اإلبهام يف احلكم. .1
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 واإلبهام يف اللفظ. .2

 .اليت تدرسه يف اجلامعة ((املستقنعزاد )) و، ((الروض املربع)) حىت يف؛ ذللك ال بد أن تنتبهف

 ؟ يف احلكم ما املراد باإلبهام

 هو أن يذكر العالِم مسألة بدون أن يذكر حكمها.: ج

       :  (968 )ت:  صالة اجلمعة، قال صاحب الزاد احلجاوي  يف ((املستقنعزاد ))ذكره يف  ومن أمثلته ما

 ".ا أو إىل فرجة  إمامً يكون أن وال يتخطى رقاب انلاس إال " 

يه تلخطي يوم اجلمعة؟ ا حكمهذه الصيغة من فأنت منيه عن أن تتخطى رقاب انلاس، لكن هل تأخذ 

 ؟أو للكراهة ،للتحريم هل هولكن هذا انليه  ؛تنهاك

 .: الكراهةاملذهب ج:

ا،  ويه، عليكتتوارد وس  ،تصعب عندك املسائل لناهتممت بمنت فقيه إذا ف يف يبحث ض ابلعكثرية جدا

ج خُتر  أن  ، وهذا من أخطر األشياءذهباملويه منصوصة يف  ،  احلنبيل  ذهباملج ىلع  وُير    ،معارصةها  يظنومسألة  

؛ لكن " ل اجتهاد مع انلص" : يقالا ما جيوز، وهذ، يف املطولت املطالعةقلة  ذلك وسبب ؛يف مسائل منصوصة

 .أوىلفالكمهم مسألة  تكلموا يفإذا لفقهاء والعلماء ، فاإذا لم يوجد نص يف املسألةتهد جت

 ،اكإلجيابتكلييف: دون أن يذكر حكمها من حكم أن يذكر العالِم مسألة : إذاا اإلبهام يف احلكم

 .صحة والفساد؛ الاحلكم الوضيعذكر أحياناا  والكراهة، أو يُهمل ،واتلحريم ،والستحباب

 ؛ حمرم  انلداء اثلاين لبيع بعداتللكييف لكم احلأن  ةهذه مسألة أفاد، يع بعد انلداء اثلاين يوم اجلمعةابلمثاهل: 

 هل هو صحيح أو فاسد؟ ،لو وقع ماذالكن 

 فاسد. هو: املذهب ج
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 هل هو صحيح أو فاسد؟ إذا وقع،  لكن؛ حمرم ، منيه  عنهعندنا نكاح الُمحِلل 

 فاسد. ج:

لست ف، فإذا لم تعرف احلكم يف املسألة  وتعرف حكمها،  املسألة الفقهيةيا طالب العلم ل بد أن تنتبه إىل  إذاا  

؛ تركهعل كذا، هذا األوىل  ل ينبيغ أن يففيقول:  ،  يفتون يف املسائلاذلين   عندالكثرية  وقد جند اإلبهامات  بفقيه،  

 .إبهامات ههذا لكيف احلقيقة 

 ؟ اللفظيف  ما املراد باإلبهام

؛ فهم لك لفظة يف الفقهت، وأن  ركز يف لك لكمةبد أن ت فالمعناها،    تعرف  مايف الفقه  تمر عليك  ألفاظ  أن هناك  

 اليشء. ، فكيف حتكم ىلعتكن الصورة موجودة لم، فإذا " عن تصوره احلكم ىلع اليشء فرع " حىت يكون 

 .(واألوزان ،املاكييل) حتتاج إىل بيان:و تمر عليك اليتمات اإلبهالة أمث فمن

 :لك قيلإذا ما معىن الرطل؟ الرطل كم جرام؟ كم كيلو اآلن؟  ، رطل عرايقالصاع، الوسق، الرطل،  :مثل

 الفرسخ،  ،ذه من الربيدملدن والطرق هتفهم املسافات بني ا  ىتح  أربعة بُرد؟ب  ما املقصودتُقرص الصالة يف أربعة بُرد،  

 كم وزن ادلرهم؟  ؟نصاب اذلهب عرشون ديناراا، كم وزن ادلينار، ادلينار وادلراهمبد أن تعرف ذلك، فال

 .! عرف هذه األلفاظلم توأنت ك سنني تمر عليالال جتعل ف

يف  م يذكر املسألة أحياناا مطلقةفالعالتعلقة بفن أصول الفقه، م اهذو، تقييد املطلق وختصيص العموم  ثانًيا:

 .وليست مطلقة مقيدةعند العلماء يف املذهب يف احلقيقة  ، ويهاملنت



 14 

 

14 

 

 :مثالا ؛ فىلع هذا اتلنبيهأن هذه مقيدة، وأنا ذكرت أمثلة كثرية ل نت كطالب علم ينبيغ أن حترص وتسجفأ

بعد كمال واخلمار، " "؛ أي اخلفني والعمامة إذا لبس ذلك: " قال يف باب املسح ىلع اخلفني ((زاد املستقنع))يف 

 "؛ هذه مسألة مطلقة بعد كمال الطهارة.ارةالطه

 و باملاء واتليمم؟أ ،أو باتليمم ،هنا؟ هل يه الطهارة باملاءما املراد بالطهارة 

، فهذه أنك لو تيممت ولبست خف ما جيوز أن تمسح عليه أي: ؛باملاءاملذهب عندنا أنها بعد الطهارة : ج

 الصحراء، إذا أردت أن تقيض حاجة يف؛ أي: " بعده يف فضاءوُسن باب الستنجاء " مثلة ، ومن األألة مقيدةمس

 ؟البتعاد ىلع املذهبيف والغاية ما هو احلد فيُسن لك أن تبتعد، 

 أحد يراك.ن ل  ماكن تتيقن أتصل إىلأي:  ؛"يبتعد حىت ل يراه أحد"  ج:

 ذهب.بيان خمالفات امل ثاثلًا:

 .لكذتتأىن يف أن ال بد فلشارح أو الُمحيش، تأخذها من ابل ل يستعجل فيها طالب العلم  وهذه

 .طالب العلم من الشارح أو من الشيخ، وهناك أمثلة كثريةيأخذها قيود معينة هلا مخالفات املذهب ف

 خمالفات فقط. 10إىل  5تقريباا من  هخمالفات أزعم أن أن خمالفاته يسرية، و ((عمدة الطالب))املزية يف و

فيه   ((أخرص املخترصات))و، خمالفة 30فيه ما ل يقل عن  ((ديلل الطالب))و ،قريباات خمالفة  150فيه  ((الزاد))

 أو أزيد.خمالفة  25تقريباا 

ا، الوحيد املنت هو  ((عمدة الطالب)) ناقشين فيها بعض  وقداجلميل اذلي ليس فيه إل خمالفات يسرية جدا

 د.ليست خمالفات، أي فيها أخذ ور ،: لبعضهم قالوطالب العلم، 

 .مسائلترتيب  رابًعا:

 .((ديلل الطالب)) هو اترتيبا املتون أفضل واملسائل فيه غري مرتبة،  ((ملستقنعا زاد))مثل  ((عمدة الطالب))
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ويقول: هذه ل ختلو من كذا  ،ريتب لك املسألةف (1421 )ت: الشيخ ابن عثيمني بلاا اغينتهجه وهذا  

حىت تتضح قسمه  و  ه،رأيت الكم العلماء مبثوث أمامك رتبوط، فأنت إذا  وهلا ثالثة رش  ،وهلا ثالثة قيود  ،اول كذ

 الصورة يف ذهنك.

 االهتمام باحلدود والضوابط. خامًسا:

 .بلاب اذلي سندخل فيهعن اتعطيك صورة اعمة  وضوابط احدودا باب لك بداية يف  -ن شاء اهللإ–سأذكر و 

  فما هو؟، لقليل والكثري يف املاءاضابط  :مثل ؛ضوابط ل بد تكون حمفوظة عندكهناك و

 رث كثري، وأقل من قلتني قليل. قلتان فأك ج:

 السفر ابلعيد والقصري، ما املراد به؟  

ا وإن  ،يتكرر معك يف الفقه، وسوق أقل منمسافة قرص فأكرث، القصري:: ابلعيد ج: ا، سافر سفرا ا، بعيدا قصريا

 .انتبه هلاف

 ؟ زأكأجفعلته ذا إعمل اذلي لاضابط الركوع املجزئ يف الصالة، ما

 ركبتيه بيديه.يمس أن ينحين بقدر ما يستطيع أن  ج:

 الركوع؟ يف جيزئ  اتمس الركبتني، هل هذأن ع تستطولم  لو احننيت أقل من ذلك

ا. ،ما جيزئ  ج:  وهذا مهم جدا

                              لبدط هناك ضواببني انلاس، ث حيدربا النسيئة، ضابط الغنب اذلي ضابط ضابط القييم واملثيل،  

 أن تهتم بها.
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 االهتمام بأدلة املسائل. سادًسا:

كتب يف أدلة  يةثمانذكرت يف كتايب ، و((عمدة الطالب))ما تيرس منها يف رشح  -إن شاء اهلل–وهذه سنذكر 

العمدة ، و(600 )ت:  اكم للشيخ عبد الغين املقديسحعمدة األ؛ ككتاباالو حفظ منها اإلنسان األحاكم، 

داوي ، كفاية املستقنع ألدلة املقنع للمر(744 )ت:  بن عبد اهلاديلحرر يف حديث امل، لكهل كذالكربى 

 .(769 )ت: املقديس 

 لة األحاكم هم احلنابلة، والشافعية يرشحون، أكرث من ألف يف أدو

ا في ابن تيمية  ادلين جدمل ((الرشعية األخباريف نتىق امل))أكرث من أربعة آلف وهو:  هعندنا كتاب كبري جدا

 :جد شيخ اإلسالم (652 )ت  :كتاب حافل كبري. وهو،  (728 )ت 

ذكر فيه ستة آلف  (643 )ت: املقديس للضياء  ((السنن واألحاكم ))عندنا كتاب أكرب منه وهو: و

 ؛املتمذهبختدم ه اليت أدتل، وكرب الكتاب إىلانظر حديث،  800احلج فقط يف ذكر أكرث من السنن،  :أي ا؛حديثا 

 .احلنابلةىلع أبواب فقه  رتتيبالدلة واأل :أي

 .العبارةبيان اخللل يف  :سابًعا

ل تيف بكل املقصود من تلك املسألة،  واملراد باخللل يف عبارة: أن يعرب العالم يف خمترصه عن مسألة بعبارة

 .رأ ال تتجفبه نلفسك تنوعبارات، القصور يف بعض ال لعلماء هم اذلين يكتشفونا جعلا وهذا

اخللل  ((عمدة الطالب))واتلعامل مع املؤلف،  يتلطف يففعليه أن يف عبارة  العالم خلالا لو وجد ك وكذل

فيها  زالي ال فلك املراد من املسألة ل تفيد أحياناا يُعرب عن مسألة بعبارات فهؤلء برش، و لكنه قليل ؛حاصل

 .قصور
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أن أبدأ يف لك درس بها، يف لك منت أرشحه أبدأ بهذه  اعتدتنتهينا من هذه املقدمة اليت بهذا نكون ا

فإن ، ((أخرص املخترصات)) رشح إىلأو  ،((ديلل الطالب))رشح إىل لرشح لن يستمع لمع تألن اذلي سيس ؛املقدمة

 .-بإذن اهلل–اكن استمع فزيداد فائدة 

 . (1051 )ت:  للشيخ منصور بن يونس ابلهويتألفه  ((عمدة الطالب))الكتاب هو 

 الغريب أن ولك مصنف يذكر مىت انتىه منه، وأن لك مصنفاته مؤرخة،  ة يف الشيخ منصور املزيو

، تاريخ بال ألفوا حوايش  يوانلجد يتاخللو تلميذه، بينما كذلك املتون مؤرخةىلع  حواشيه 

، وايشاحليؤلف  الشيخ منصور ؛ لكن ههوامش وايش اغبلاا يأيت العالم للكتاب ويكتب ىلعاحلو

، بينما أصحاب احلوايش ل يكتبون مقدمات  ،تبمر  فهو    ،كتاب مستقلكهلا    ويكتب مقدمة وخاتمة

 ة.أو يكتب مقدمة ول يكتب خاتم

 ؛ألفه قبل أن يموت بستة أشهر :أي ؛ شهر ربيع ثاينيف 1051وتويف هو يف سنة  1050 شوال يف سنة وألفه يفوقد 

 الفقهاء بهذا الكتابم لكن نستغرب ملاذا لم يهت ؛هذا الكتاب خالصة علم الشيخ، وبالفعل كتاب نفيس :أي

 جواب.إىل  تاجحياستفهام  ؟! منذ أن مات الشيخ إىل اآلن

 : ((عمدة الطالب)) ياا من مز

ا كما ذكرت  ((املستقنع زاد))ىلع  ((عمدة الطالب))تمزي  .1 الزاد ميلء باملخالفات، فإصالح املخالفات، بسابقا

، خمالفة  لوها تسري ىلع املذهب  ذكر نفس املسائل وجعل  الشيخ منصور  وخمالفة،    150فيه أكرث من  ف

 ريتاح طالب العلم إذا درس هذا الكتاب.ف
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استفتاح  ؛ستفتاحاكل، ءداع يف لك معني  هلم اختياراحلنابلة و، لفقهاءكرها االيت يذ العباداتأدعية ذكر  .2

ألن الصالة ىلع الرسول  ؛الصالة ىلع الرسول و، التشهدوشهور عنه، امل عمر 

 ا متعددة ورد فيها  الشيخ منصور فأدعية احلج، و، ىلع اجلنازةادلاعء و، صيغا

ومما  ويكرث ادلاعء، ر إىل عرفة ..." سا: يف احلج مثالا  الزاد يقول بينما صاحب يذكرهالك هذه األدعية 

 ففيهيتعبد اهلل،  فإنه    ((عمدة الطالب))فظ  هذا ادلاعء، فاذلي حي  الشيخ منصورلكن  ويسكت،  "،    فيه  ورد

 .األذاكروالعبادات،  ةصف 

 : ((عمدة الطالب)) املالحظات ىلعمن 

م ، فهو مالحظة واحدة، وهو يف الرتتيب فيه باب اجلعالة، يسري ىلع ترتيب احلنابلة املتأخرين إل أنه قد 

وبعد باب إحياء املوات، أي يف آخر  ،ندنا قبل باب اللقطةعيذكر جعله بعد باب اإلجارة، وباب اجلعالة و

 .املعامالت

، أشق األمورفريق بني اجلعالة واإلجارة من اتلونوع من أنواع اإلجارة، ألن اجلعالة  ،اجلعالةواعترب بعضهم 

أو ارفع يل هذا، أو ضع يل كذا،  ؟جعالة أصلح السيارة، هل هو عقد إجارة أو :تقول هلوتأيت مع شخص : فمثالا 

اتلميزي ن  مإشاكل    فيها  لكن ل زال  ؛ذكروا أشياء تتمزي بها اجلعالة عن اإلجارةالعلماء  وهذا جعالة أو إجارة؟  هل  

 .بني العقدين

((  لرشح عمدة الطالبراغب  داية اله))  وههل إل رشح واحد  ليس  ول ختل بمستوى الكتاب،    ةالحظاملهذه  و

ا لب  وىلع هداية الراغب  ،(1097  )ت:  انلجدي  بن أمحد بن قائد  للشيخ عثمان   ن عوض حاشية نفيسة جدا

ا ويسرية لكنها قصرية  ؛(1102 )ت:  احلنبيل  ، إىل أول باب الصالة باب الطهارة منكتب ف، ل تذكرجدا

 طبعها الشيخ عبد اهلل الرتيك يف مؤسسة الرسالة يف ثالث جمدلات.و
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لكن  ؛(1121 )ت:  ابلهويت األزهري بن حسن صالح لشيخ ثة آلف بيت ليف ثالهناك نظم للعمدة و

 ." ... ركيك إل أنه " : ((السحب الوابلة))يف قال  (1295 )ت: محيد  لشيخ ابنا

والشيخ متمزي يف بيان ، من أنفس الرشوحرشح طويل ، وهو الشيخ خادل املشيحهناك رشح معارص للشيخ و

ا ،واتلصوير ،املسائل  .واتلقسيمات، وبيان األدلة أيضا

 م.تعاىل أعلم، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلاهلل و
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